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ایـن  %15 - 25حدود   کهيطوربه  دهندیمگروه جمعیتی جهـان را تشکیل  نیپر رشدتر و باالترسـال   60افراد 

درسـالمندان افسردگی    -مشکل بهداشت روانی نیترعیشا.  برندیمرنـج   یو ذهنافـراد از عالئم جدي اختالل روانی 
ست کـه کیفیت زندگی را مختل ، خطر خود کشی و هزینه هـاي مراقبت بهداشتی و شانس ابتال به مشکالت ا

 پزشکی را در اثـر استرسهاي روان شناختی افزایش  می دهد.
افسردگی درسالمندان قـابل پیشگیري و درمان است.  رفع آن سبب افزایش کیفیت زندگی می شود.درمـان 

النی دارد متخصصین روانی از روشـهـاي متنوعی مثـل دارو در مـانی ، شـوك الـکتریـکی , افسردگـی تاریخچه طو
روان درمانی،  خانواده درمانی و... استفاده می نمایند . مرا قبت دهندگـان از سـالمنـدان همیشه شـاهد تجویز 

در سالمندان, به علت تحو الت پیري  داروهاي بسیاري بـراي این گروه سنی   بوده اند .  بـه دنبال  دارو درمانی 
ممکن است با  افزایش عوارض جانبی زیـان بخش دارو یا کاهش تدریجی اثر  مطلوب دارو رو برو شوند.  درمان  روان 

پزشکی در کشور  ایران تـا کـنون عمـد تاً داروئی بـوده است،  دارو در جاي خـود نقش بسیار مهم وضروري در 
ـی نمی تواند پا سخگوي همه نیازهاي  درمـانی باشـد . بخش گسـترده و بـا اهمـیتی ازدرمـان روانپزشـکی دارد ول

روانپزشـکی بـه گـروه روشـهاي غیـر داروئـی اختصـاص دارد. از در مانهاي غیر داروئی می توان به روش تـوان 
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فرایند ضمیر شخص در شناسایی بخشی روانی ژاپنی دوسا  اشاره نمود کـه یک فعالیت هالیستیکی و بـه معنی 
توسط پرو فسور نـارو سه در خصوص نا   1967حرکات ارادي  او می باشد.  این  روش نخستین بـار در سال 

توانیهاي حرکـتی کـودکـان مبتال به فلج مغزي مطرح شـد تاثیر مثبت و مطمئن ایـن روش در کودکان او تیستیک 
رن , سـالمندان بـا اختالالت روانی , مشـاوره بیماران افسرده ویـا فـراري از , پـر جنب وجـوش , بیـمـاران اسکیزوف

مدرسـه گزارش  شـده اسـت. کاربرد  این  روش درسالمندان باعث شادابی و اجتماعی تر شدن آنها گردیده  و در 
 نتیجه بر مکالمـات روز مره خود کنترل بیشتري یافته اند

ز روش توان بخشی روانی دوسـا  براي کاهش  افسردگی استفاده نمـود .اگـر برنامه بنا بـه شواهد علمی می تـوان ا
توان بخشی روانی طراحـی  شده بتواندبه کاهش افسردگی درسالـمندان کمک نماید با ایجاد امیـد و میـل  بـه 

یش می یابد.  بنابرایـن با  زندگی ،توانایی حل مسئله , توانایی  تنظیم اهداف ,شـرکت در جمع , اعتماد به نفس  افزا
توجه به مطالب ذکر شده در مورد تغییرات فیزیولوژیکی پیري و بیماریهاي زمینه اي سالمندان کاربرد یک روش غیر 

دارویی در آنها ضروري به نظر می رسد و  از آنجایی که تا کنون در ایـران پژو هشی انجام نشده است ایـن تحقیق 
هو  بر میزان  افسردگی سـالمندان  را تعیین و   -روش توان بخشی روانی ژاپنی  دوسا صورت گـرفت ، تا تاثیر  

 مقایسه نمـاید .
 روش و مواد :

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور تعیین تاثیر روش توان بخشی روانی بـر میزان افسردگی 
نفر سالمنـد  افسرده  30م گـرفت . نمونه هاي  پژوهشانجا 1377سالمندان ساکن درسراي کهریزك تهران  در سال 

 اه سالـمند  زن افسرده به روش مبتنی بـرهـدف انتخـاب شـدند. ابزارگــردآوري داده 50بــودند کـه از بین
) بـود .  پرسشنامه Beckدوقسمتی شـامل اطالعات دمــواگرافیک وتست سنجش افسردگی بـک ( پرسشنـامه اي
سوال ودربـرگیرنده جنبه هاي مختلف افسردگی است.  هـر سوال از صفر تـا سه نمره دارد کــه  21بک مشتمل بر

 19-25 ,خفیف 10 - 19، عدم  افســردگی  10مجموع نمرات فرد شدت افسردگی را نشان میدهد .نمره کمتــر از 
خط پایـه افـسردگی، نمونه ها کامال  بـــه بـاال افسردگـی  شــدیـد را نشان می دهد. پس از تعییـن 25متوسـط و 

 18هفته (  6تصادفی به دو گروه مورد وشاهد تقسیم شدند . براي گروه مورد تمرینات توان بخشی  روانی دوسا طی 
ساعت به صورت فرد به  فرد طبق برنامـه  270جـمعا ,دقیقه براي هرنفر 45جلسه) ، یک روز در میان به مدت 

سپس هر دو گروه با معیار سنجش افسردگی بک  مورد آزمون و بررسی  رارائه شد . شده توسط پژوهشگ طراحـی
قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل صـورت گرفت . به منظورمقایسه دو گروه از آزمون و یلکاکسون، من ویتنی، کاي 

 اسکویر استفاده شد .
 یافته ها : 

)  P<0/001بین نمرات افسردگی قبل و بعد گروه مورد ( نتایج حاصـله از تجزیه وتحلیل آماري اختال ف معنا داري
نشان داد ,که حاکی از تاثیر روش تـوان بخشی  روانـی  (P<0/001) ونمرات افسردگی بعد در گروه مورد و شاهد 

 دوسا  بـرکاهش افسردگی بود و فرضیه پژوهش را تایید نمود.
 

 هـو –نی ,دوسا گل واژگـان : افسردگی ,سالمندان ,روش تـوان بخشی روا
 
 
 



ABSTRACT 
This semi-experimental case research carried out to assess the affect 
Of  Dohsa-Hou psycho rehabilitative program on geriatric depression.  
The study was conducted in Kahrizak pension center, Tehran in 1998. 
From 50 depressed women (ages, 60 to 85 years) 30 women were 
selected by objective method.The questionnaires consisted of two 
parts, demographic information and Beck test, with 21 questions that 
covered depression criteria. The scores ranged from zero to three for 
indication the severity of depression. .The questionnaires were 
distributed randomly between the witness and case group. 
Result scores below 10 were considered as No depression, 10-19 as 
mild depression, 19-25 as moderate depression, and more than 25 as 
severe depression.  

Then, the Dohsa program has been practiced for six weeks (three days 
a week, 45 minutes in a day) in the case group. Afterward, both groups 
were assessed by Beck test and the results were compared by chi-
square analysis.  
The difference was significant before and after the program in the case 
group (p<0.001) and in both groups (p<0.001).  
This significant result supports the effectiveness of Dohsa program in 
decreasing depression in old people. 
Key word :Depression, Psycho-   Rehabilitation ,dohsa ,Hou, aged 
people 
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رفتارهاي پیشگیري کننده از پوکی استخوان در زنان مراجعه  بر تاثیر مداخله آموزش تئوري محور: عنوان
 ی شهر خرم آباددرمانی بهداشت مراکزبه  کننده

 علیرضا حیدرنیا دکتر  استاد راهنما
 ر: دکتر شمس الدین نیکنامی  ، دکتر فرخنده امین شکرويد مشاوتیاستا 
 

 چکیده
و کاهش بیماریهاي عفونی جوامع در خطر بیماري هاي  مقدمه: شواهد، نشان می دهد که با افزایش امید زندگی

ان جهت علی رغم بکارگیري آموزش براي باالبردن سطح آگاهی زن مزمن منجمله پوکی استخوان قرار دارندکه
پیشگیري از پوکی استخوان، باز زنان در خطر ابتال به پوکی قرار دارند. اخیرا، تغییر رفتار به عنوان یکی از راهبردهاي 
موثر جهت پیشگیري از پوکی استخوان معرفی شده است. الگوي فرا نظریه اي، الگویی است که در مطالعات مربوط به 

رفتارهاي  بر تاثیر مداخله آموزش تئوري محور ف از این مطالعه، تعیینهد سالمت مورد استفاده قرار می گیرد.
 ی شهر خرم آباد بود.درمانی بهداشت مراکزبه  کننده از پوکی استخوان در زنان مراجعه کننده پیشگیري



سال از چهار منطقه  50-30زن سن  269پژوهش حاضر، در دوبخش مقطعی و تجربی انجام گرفت. در مرحله اول،
به تصادف وارد مطالعه شدند. جمع آوري داده ها  93-92فیایی شمال، جنوب، غرب و شرق خرم آباد در سال جغرا

توسط پرسشنامه هاي استادارد پایا و روا، شامل اطالعات جمعیت شناختی، مراحل تغییر رفتار، منافع و موانع درك 
رفتارهاي پیشگیري  کلسیم غذایی در زمینه شده، پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی و سنجش عملکرد دریافت

فعالیت فیزیکی و دریافت کلسیم) از پوکی استخوان جهت تعیین مهم ترین پیشگویی کننده رفتار صورت (کننده 
سال به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و  50-30زن  136بود یک مطالعه تجربی  که بخش دوم، در گرفت.

موزشی طراحی شده بر حسب الگوي فرانظریه اي به صورت چهار جلسه مصاحبه آ برنامه کنترل قرار گرفتند.
گروه)، یک جزوه آموزشی، نمایش یک فیلم آموزشی، ارسال پیامک یادآور از طریق تلفن همراه  5(انگیزشی گروهی 

ین دوره دریافت و یک پیاده روي عمومی براي گروه مداخله اجراگردید. به گروه کنترل، هیچ گونه مداخله اي را در ا
نکردند. سپس نمونه ها پس از جلسات آموزشی، به مدت سه ماه مورد پی گیري قرار گرفته و اطالعات مجددا جمع 

و با آزمون هاي رگرسیون لجستیک، تی مستقل، تی زوجی، من  SPSSآوري گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار 
 ویتنی، ویلکاکسون و خی دو بررسی شدند.

 ±میانگین ( سال و 72/38±003/7سنی افراد  )انحراف معیار ±ته ها: نتایج بخش اول، نشان داد که میانگین (یاف
 یهفتگدریافت کلسیم  )انحراف معیار ±، میانگین (83/38±400/56فعالیت فیزیکی هفتگی  )انحراف معیار

. همچنین، یافته (P<0/05)ا دارد بود. خودکارآمدي توان پیشگویی کنندگی مراحل تغییر رفتار ر 3190)3869(
هاي مرحله تجربی نشان داد که پس از مداخله، فعالیت فیزیکی و دریافت کلسیم افزایش یافته و اختالف معناداري 
بین مراحل تغییر، خودکارآمدي، موانع درك شده و عملکرد رفتار فعالیت فیزیکی و دریافت کلسیم در دو گروه 

 .(P<0/05) اختالف معناداري وجود دارد
نتیجه گیري: با توجه به یافته هاي مطالعه حاضر، به نظر می رسد اجراي برنامه آموزشی مبتنی بر الگوي فرانظریه 

 اي می تواند در پیشگیري از پوکی استخوان موثر باشد.
ده، مراحل واژگان کلیدي: الگوي فرانظریه اي، پوکی استخوان، زنان، خودکارآمدي، موانع درك شده، منافع درك ش

 تغییر
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 7/11833/417 1384آبان ماه  24واژه پرداز (کامپیوتر) مرکز اطالعات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان -23
 1383آبان ماه  23 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها مرکز اطالعات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان -24

. 7/11833/417 
 .  1383آبان ماه  22مفاهیم پایه فناوري و اطالعات مرکز اطالعات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان -25
7/11833/417 

 1379مرداد ماه  17و  16وزارتخانه  پرستاري امور دفتر –همایش آموزشی پرستار و جامعه معاونت درمان  -26
 تهران

 آ6/2743   20/7/1384 دانشگاه علوم پزشکی لرستان EDC روشهاي آموزش بالینی -27
Word- 28- و مفاهیم آن EDC- مرکزIT  1384دانشکده پزشکی بهمن ماه 

Power Point- 29 مرکزIT  1384دانشکده پزشکی بهمن ماه 
 85تا تیر ماه  84دانشگاه علوم پزشکی لرستان و اصفهان خرداد  EDC دوره گواهینامه مهارتهاي تدریس -30



 6/4/86الی  6/7/85دانشگاه علوم پزشکی لرستان SPSS EDCدوره آمار و  -31
 27111کد  1385دي ماه  28و   27دانشگاه علوم پزشکی لرستان EDC اخالق در پژوهش -32
 1386تیرماه  18 17 16دانشگاه علوم پزشکی لرستان EDC مهارتهاي زندگی -33
 1386آبان ماه  17و 16دانشگاه علوم پزشکی لرستان EDC سوالکارگاه سنجش و ارزیابی دانشجو و طراحی  -34
 86دي ماه  10و 11دانشگاه علوم پزشکی لرستان EDC کارگاه سخت افزار -35
 1389تیرماه  2و1نانوتکنولوژي مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی -36
 1388بهمن ماه  7و  6دانشگاه علوم پزشکی لرستان EDC آشنایی با والیت فقیه -37
 مشهد 93شهریور  1مرداد الی  25کارگاه ضیافت اندیشه -38
 شرکت در کارگاه تفسیر سی تی اسکن و گرافی ها-39
 مشهد 94مرداد   27مرداد الی  20کارگاه ضیافت اندیشه-40
 94آذر  26شرکت در هم اندیشی راهکارهاي تحقق علم نافع در حوزه و دانشگاه  -41

 94دي ماه  2اسی سیاسی شرکت در کارگاه جریان شن-42     
 30/10/96شرکت در کارگاه اخالق در پزشکی حرفه اي  -43
 1396شرکت در کارگاه مور سیستماتیک دي ماه -44

 1397شرکت در ضیافت اندیشه لرستان تیرماه -45       
 1397شرکت در کارگاه متا آنالیز بهمن ماه -46
 1397دي ماه  شرکت در کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی -47
 1397شرکت در کارگاه ارتباط با دانشجو دي ماه -48
 1397مهر ماه  wordشرکت در کارگاه -49
 1398تیر ماه  25تا  23شرکت در ضیافت اندیشه  -50
 97اسفند  26شرکت در کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی منطقه اي دزفول -51
 1396شرکت در کارگاه دانش پژوهی زمستان -52
 1396شرکت در کارگاه کالس وارونه زمستان-53
 1396شرکت در کارگاه منابع الکترونیک  -54
 1396شرکت در کارگاه علم سنجی -55
56- 

 
 :فتخارات و جوایزا                 

 
 1385استاد نمونه  - -
 1390استاد نمونه  -
 دریافت لوح تقدیر فرایند برتر آموزشی -

 
 : سوابق بالینی                

 کارشناسی:                  



 کارآموزي و کار ورزي در بخشهاي :
 و عرصه   IIو III کار آموزي و کارورزي واحد پرستاري بهداشت جامعه -
 کارآموزي و در عرصه مدیریت خدمات پرستاري گروههاي پرستاري شبانه و روزانه و ناپیوسته   -
 

 :کارشناسی ارشد
 سوابق بالینی:

 کارآموزي درعرصه واحد مدیریت-           
 کارآموزي در عرصه بهداشت جامعه-            

 کارآموزي بهداشت مدارس -              
              

 سوابق تدریس:
براي دانشجویان کارشناسی  پرستاري روزانه و شبانه و  و دروره هاي  IIIو  IIو   I بهداشت دروس تدریس –1

 1395 ات1378ناپیوسته پرستاري 
 1378 از سال  تدریس مدیریت خدمات پرستاري براي دانشجویان کارشناسی پیوسته شبانه و روزانه و ناپیوسته  -2
  1395تا 1378از سال  تدریس اصول خدمات بهداشتی دانشجویان کاردانی مامایی -3
 1382الی     1378 تدریس اصول و فنون پرستاري براي دانشجویان کارشناسی روزانه و شبانه پرستاري -4
 1382- 1378تدریس واحد اصول و فنون خدمات مامایی و پرستاري براي دانشجویان کاردانی مامایی   -5
 1382-1378تدریس مبحث مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان پزشکی از  -6
 1395تا 1385تدریس اصول خدمات بهداشتی دانشجویان کارشناسی  مامایی  -  7
 1383الی  1378ریس اخالق و مقررات پرستاري از تد -8
 1387تدریس اصول مدیریت مامایی از سال  -9
 1395تا  1391تدریس زبان تخصصی از سال -9

 1395تا  1391تدریس اپیدمیولوژي براي رشته هاي پرستاري و مامایی از  -11
  95دانشجویان پزشکی از  3تدریس بهداشت عمومی -12
  95ل خدمات بهداشتی دانشجویان داروسازي از تدریس واحد اصو-13
 ترم 3تدریس بهداشت و اپیدمیولوژي دانشجویان  علوم آزمایشگاهی به مدت -14
 97تدریس واحد اصول خدمات بهداشتی دانشجویان ارشد انگل شناسی دانشکده پزشکی از نیمسال اول  -15
 97یسمسال اول تدریس واحد اصول خدمات بهداشتی دانشجویان پزشکی از ن-16
، سالمندشناسی، جامعه 2و1تدریس واحدهاي حاکمیت بالینی، سالمت دهان و جامعه، دندان پزشکی اجتماعی -17

  95شناسی سالمت دانشجویان مقطع دکتراي دندان پزشکی از سال 
 تدریس واحدهاي مبانی سالمت، مدیریت مرکز، تکنولوژي آموزشی، مهارتهاي ارتباطی، دندان پزشکی-18

  95اجتماعی دانشجویان تکنیسین بهداشت و دندان از سال 
 تدریس واحد آموزش به بیمار دانشجویان ارشد پرستاري به مدت یک نیمسال -19

 برگزاري کارگاه: -



 مدرس  1378 ماه دي 20شهدا بیمارستان–(ویژه پرستاران استان) معاونت درمان    CCUدوره باز آموزي  -1
 10/8/79اري (ویژه پرستاران استان) مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستانمدیریت خدمات پرست -2

 مدرس
دي  21مدیریت خدمات پرستاري(ویژه پرستاران استان) مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان -3

 مدرس 1378اسفند  9ماه و 
 مدرس 1379آذر ماه  14ان) معاونت درمانکارگاه یک روزه آموزش به بیمار(ویژه پرستاران است -4
آبان ماه  10پیشگیري از عفونت (ویژه پرستاران استان) مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان -5

 مدرس 1379
آذر ماه  29و  28گزارش نویسی(ویژه پرستاران استان) مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان -6

 مدرس 1380
 مدرس 17/11/80گزارش نویسی(ویژه پرستاران استان) مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان -7
 بهمن 17 الی 14 شهدا بیمارستان–معاونت درمان  دوره باز آموزي دیالیز براي پرستاران(ویژه پرستاران استان) -8

 مدرس 1380 ماه
 4و  3ان) مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستانگزارش نویسی در پرستاري(ویژه پرستاران است -9

 مدرس 1382دي ماه 
 مدرس 1383 ماه دي 7پزشکی آموزش توسعه مرکز –گزارش نویسی(ویژه پرستاران استان) معاونت درمان  -10
 1383اه خردادم 18ستاد دانشگاه -پیشگیري از رفتارهاي پر خطر (استانی) معاونت بهداشتی استان لرستان -11

 کارگاهمجري مدرس و 
 1383تیر ماه  2ستاد دانشگاه -مهارتهاي ارتباطی و زندگی در زوجین ( استانی) معاونت بهداشتی استان لرستان -12

 کارگاهمجري مدرس و 
 مدرس 1382تیر ماه  10پیشگیري از عوارض سالمندي کانون بانوان استانداري -13
 مدرس 1384دي  11و  10ن) مدیریت درمان (سالن مرحوم دکتر ذهتابگزارش نویسی(ویژه پرستاران استا -14
دبیر علمی و  بحران و نقش پرستار در بحران(ویژه پرستاران استان) مدیریت درمان (سالن مرحوم دکتر ذهتاب -15

 هماهنگ کننده و مدرس
دبیر  11/12/84کتر ذهتاب ) قانون و اخالق در پرستاري(ویژه پرستاران استان) مدیریت درمان (سالن مرحوم د -16

 علمی و هماهنگ کننده و مدرس
 مدرس 1382کارگاه سالمندي دفتر بانوان استانداري بهمن  -17
پرستارو قانون ((بررسی علل شکایت لز پرستاران) (ویژه پرستاران استان) سازمان نظام پرستاري (سالن مرحوم  -18

 مدرس و هماهنگ کننده 1/12/86دکتر ذهتاب) 
مدیریت بحران ( عنوان: سامانه فرماندهی و مدیریت بیمارستانها در بحران) (ویژه پرستاران استان) مدیریت   -19

 مدرس و هماهنگ کننده 5/10/86درمان (سالن معاونت دارو وغذا
معاونت آموزشی  EDC(ویژه پرستاران استان) سالن  )اخالق در پژوهشروش تحقیق ( کارگاه  -20

 مدرس 1386دي ماه  26و25پژوهشی دانشگاه
 EDCکارگاه آموزشی برنامه ریزي درس (ویژه اعضاي هیات علمی) (ویژه پرستاران استان) سالن  -21

 مدرس 1387تیر ماه  5و 4معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه



حوزه  سالن اجتماعات (ویژه پرستاران استان)کارگاه مدیریت و فرایند اورژانس( اصول مدیریت در بخش اورژانس -22
 دبیر علمی و هماهنگ کننده و مدرس 87تیر ماه  20و  19ریاست دانشگاه

سالن اجتماعات حوزه  (ویژه پرستاران استان)کارگاه گزارش نویسی ( اهمیت گزارش نویسی در پرستاري)  -23
 87شهریور  7الی  5ریاست دانشگاه

شهریور  7مرداد و  31نظام پزشکی  بروجرد کارگاه روش تحقیق معاونت درمان حوزه بروجرد سالن اجتماعات -24
 دبیر علمی و هماهنگ کننده و مدرس 87
کارگاه گزارش نویسی ویزه کارشناسان و کارشناس ارشد بروجرد سالن اجتماعات معاونت بهداشت  -25

 دبیر علمی و هماهنگ کننده 16/12/86بروجرد
 مدرس 1387تیر ماه  معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه EDCسالن  روشهاي تدریس -26
  1388برگزاري کارگاه اخالق در پژوهش جهت اساتید هیات علمی  -27
  1389برگزاري اخالق در پژوهش جهت اساتید هیات علمی  بهمن ماه  -28
  1394برگزاري ارتباط در پرستاري چهار دوره جهت پرستاران استان لرستان  -29
  1394دي ماه  7ي ردانشجویان پرستا برگزاري کارگاه ارتباطات حرفه اي براي -30
 دي ماه 1395برگزاري کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی جهت دانشگاههاي منطقه دو .  -31
برگزاري کارگاها اخالق در انتشار آثار پژوهشی بصورت  پی در پی جهت اعضاي هیات علمی و کلیه دانشجویان  -32

 و ادامه دارد. 96یدنتها از تحصیالت تکمیلی و دکتراي حرفه اي ، رز
 
 
 
 

             Professional or work experiences                             تجارب حرفه اي
                                                                               

    
 :مسئولیتها –الف 

 
  1383-1381مدیر گروه پرستاري دانشکده از  -
 1383-1376مدیر آموزش بالینی دانشکده پرستاري و مامایی از  -
 تاکنون 1378عضو شوراي آموزش دانشکده از -
 تاکنون 1378عضو شوراي  پژوهش دانشکده از  -
 1381-1379مسئول کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده پرستاري از  -
 1380رستاري و مامایی خرم آباد  دبیر اجرایی همایش سراسري بهداشت خانواده دانشکده پ -
، همایش  1379عضو کمیته علمی همایشهاي سراسري دانشکده پرستاري و مامایی ( همایش حوادث  -

 ) ، تازه هاي پرستاري 1383، بیماریهاي مزمن 1382، اورژانسهاي داخلی  1380بهداشت خانواده 
 1381داشت و پیراپزشکی خرم آباد عضو کمیته علمی همایش سراسري بهداشت و توسعه داشکده به -
 عضو کمیته اجرایی همایشهاي سراسري برگزار شده در دانشکده پرستاري و مامایی - 



 1381خرداد  23و  23عضو کمیته علمی جشنواره علمی ،فرهنگی و هنري دانشجویان دانشگاههاي غرب کشور  -
 1383آذر  10ر در دانشکده پرستاري و مامایی  عضو کمیته علمی همایش بیماریهاي عفونی دانشجویان غرب کشو -
 95 تا 1375ترم )   8وره دانشجو استاد راهنماي دانشجویان ( هر د -
 1384-1383عضو کمیته پزشکی اجتماعی دانشکده  -
 90 ،1384بهداشتی استان لرستان عضو کمیته آموزش و بهداشت  معاونت  -
 1395تا  1381عضو کمیته تشویق دانشجویان  -
 1395تا  1384عضو هیات تحریره و علمی فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد به نام افالك  -
 زشکی لرستانپدانشگاه علوم  مشاور فرماندار در امور بانوان - 
 1/3/88تا   1/1/86مدیر گروه پرستاري :   -
 ادامه دارد  85عضو شوراي آموزش پزشکی از آبان -
 90تا   1385از سال  ه پرستاري و ماماییدانشکد EDO مسئول-
 سال  2به مدت  1386عضو کمیته آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نیمسال اول  -
 1386عضو شوراي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال  -
 1386عضو شوراي پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال  -
ادامه  1388س مسول دفتر سمینارها و کنگره  معاونت تحقیقات  و فناوري  د . ع . پ . لرستان از شهریور کارشنا -

 دارد
 ادامه دارد. 1388د . ع . پ . لرستان از آبان   دبیر و مسئول شوراي انتشارات  -
 91تا  1389مسئول کمیته نقشه سالمت جامع کشور  در دانشکاه علوم پزشکی لرستان  از تیر ماه  -
 89آبان  20الی  18مسئول اجرایی کنگره سراسري طب سنتی ، درمانهاي تلفیقی و داروهاي گیاهی   -
 89آبان  20الی  18عضو کمیته علمی کنگره سراسري طب سنتی ، درمانهاي تلفیقی و داروهاي گیاهی  -
 90اردیبهشت  22و  21شرع اسالم سئول اجرایی  همایش سراسري انطباق در خدمات بهداشتی درمانی و موازین م-
اردیبهشت  22و  21عضو کمیته علمی همایش سراسري انطباق در خدمات بهداشتی درمانی و موازین شرع اسالم -

90 
اردیبهشت  22و  21مسئول دبیر خانه همایش سراسري انطباق در خدمات بهداشتی درمانی و موازین شرع اسالم  -

90 
 1390پزشکی  مدیر اجرایی سمینار خطاهاي-
 1392مدیر اجرایی سمینار جامعه سالم اسفند -
 93تا شهریور  91مدیر گروه پرستاري از خرداد -
  89از  عضو شوراي پژوهشی  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  -
 94دي ماه  4-2مدیر اجرایی  پنجمین کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی -
 94دي ماه  4-2نجمین کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی عضو کمیته علمی پ-
  
 

 فعالیتهاي غیر دولتی : -ب
  1380موسس و رئیس هیات مدیره و دبیر انجمن حمایت از حقوق زنان ( کیا لرستان ) از  -



 1384-1382رئیس هیات مدیره  و موسس کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان لرستان از -
 تا کنون 1383قی کانون بانوان استانداري لرستان از عضو کمیته حقو -
  1382عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شوراي شهر خرم آباد از -
  1380ز اعضو انجمن مدرسین دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -
  1380عضو انجمن یاران سبز و هیات تحریره نشریه انجمن -
  1381بازرس اصلی  خانه تشکلهاي استان لرستان -
 1393تا بهمن 1388عضو دفتر تحقیقات راهبردي ناجاي لرستا از  -
 
 

 :  Interestsعالئق 
 
 عالقه به امور پژوهش و آموزش- 

 عالقه به شرکت در انجمنهاي مرتبط با امور حقوقی زنان و کودکان
 عالقه به  همکاري با شوراي شهر در امور فرهنگی و اجتماعی شهر

 ات خیریهعالقه به همکاري با موسس
 

 : ( Specific skills)مهارتها 
 

 Can read  and comprehend and writtingمهارت در زبان:                                     
and speech  some English            

 
     

 سوابق پژوهشی :
 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی و مشاوره 

مال بر شدت درد ناشی از کانوالسیون فیستول در ا ثیر دو داروي موضعی پیروکسیکام وبررسی تا  : استاد راهنما-1
 ا1391بیماران همودیالیزي  . کارشناس ارشد پرستاري ویژه  سال 

استاد راهنماي پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاري ویژه : بررسی تاثیر ماساژ پا بر کیفیت خواب  -2
 1392  بیماران همودیالیزي خرم آباد.

راهنماي پایان نامه دکتراي حرفه اي دانشجوي پزشکی با عنوان بررسی ارتباط بین فاکتورهاي مربوط -3
 698ت  . شماره ثب1396علوم پزشکی لرستان به خشم و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان پزشکی 

ریخت انگاري در دختران مقطع استاد راهنماي پاایان نامه دکتراي حرفه اي با عنوان  بررسی میزان شیوع بد -4
  761شماره ثبت  1397راهنمایی شهر خرم اباد 

استاد راهنماي پایان نامه دکتراي حرفه اي  با عنوان بررسی اخالق حرفه اي با عملکرد حرفه اي اساتید -5
 . پذیرش شده1398بالینی دانشگاه در بیمارستانها 



ا عنوان بررسی سواد سالمت با خودکارآمدي بیماران استاد راهنماي پایان نامه دکتراي حرفه اي  ب-6
 پذیرش شده IIدیابت نوع 

و  لرسـتان یعلوم پزشـک انیخشم در دانشجوفاکتور  یبررساستاد راهنماي پایان نامه دکتراي حرفه اي  با عنوان -7
 در حال اجرا. 97ارتباط ان با گروه هاي خونی در سال 

رستاري ویژه  با عنوان رفتارهاي پیشگیري کننده از بیماریهاي قلبـی عروقـی در استاد راهنماي پایان نامه  ارشد پ-8
 پرستاران کوهدشت بر اساس مدل باور سالمت

 
 طرحهاي پژوهشی مصوب دانشگاه :

 
بررسی مقایسه اي  آگاهیهاي بهداشتی  دانش آموزان دبیرستانی  در مورد و پیشگیري از آن بیماریهاي عفونی -1

 1380-1379تنفسی 
 1380-1379بررسی عوامل موثر بر بهره وري نیروي انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان -2
 1381-1380 بررسی مشکالت داوطلبین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهري استان لرستان-3

تی و درمانی خرم آباد بررسی عوامل موثر بر میزان همسر آزاري در زنان همسر دار  تحت پوشش مراکز بهداش
1381-1382 

 1383-1382بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانهاي خرم آباد در مورد بهداشت دوران منارك -4
-1383بررسی تاثیر آموزش  پیشگیري از رفتارهاي پر خطر بر آگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس خرم آباد -5

1384 
 1385- 1384ي در کودکان پیش دبستانی  مدارس ابتدایی شهرستان خرم آباد  بررسی شیوع اختالالت رفتار-6
  1385بررسی مقایسه اي رضایت اعضاء هیات علمی دانشگاه هاي علوم پزشکی لرستان و اصفهان -7
(پژوهش   1386 بررسی دیدگاه هاي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد اولویتهاي ارزشیابی اساتید-8
 ر آموزش )د
آموزشی  ي  کی لرستان در مورد بعضی شاخص هابررسی دیدگاه هاي اساتید هیات علمی  دانشگاه علوم پزش-9

   (پژوهش در آموزش ) 1387
 1388 بررسی نیازهاي آموزش مداوم  از دیدگاه پرستاران بیمارستانهاي استان-10
  89بررسی میزان کودك آزاري در کودکان راهنمایی خرم آباد -11
  89اجتماعی والدین داراي کودك عقب مانده ذهنی تحت پوشش بهزیستی خرم آباد  روانی بررسی مشکالت-12
 سال 50-30 زنان دری) کیزیف تیفعال( استخوانی پوک ازي ریشگیپ رفتار در ينظر فرا مدل کاربردمدل کاربرد -13

 ياهینظر فرا مدل بری مبتن مطالعه کی: آبادخرم
، زمستان 19یافته، دوره با پیشرفت تحصیلی دانشجویان .برد هاي یادگیري و خود کارآمدي تحصیلی رابطه راه-14
96 

از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سروکوال-15
 .  لرستان

 اساس مدل باور سالمت بررسی رفتارهاي پیشگیري کننده از بیماریهاي قلبی عروقی در معلمان بر-16



 تاثیر مدل باور سالمت بر پیشگیري از بیماریهاي قلبی عروقی در پرستاران بیمارستان کوهدشت -17
 

 طرحهاي مصوب وزارت کشور:
 
بررسی تاثیر کارگاههاي آموزشی پیشگیري از رفتارهاي پر خطر بر آگاهی ،عملکرد و نگرش رابطبین -1

 1383-1382مراکز بهداشتی استان لرستان  
بررسی تاثیر کارگاههاي آموزش مهارتهاي زندگی بر افزایش آگاهی و نگرش زوجین مراجعه کننده به -2

  1383-1382مراکز مشاوره ازدواج  استان لرستان 
بررسی تاثیر کارگاههاي آموزش مهارتهاي زندگی بر افزایش آگاهی و نگرش زوجین مراجعه کننده به -3

 (طرح مصوب نهاد ریاست جمهوري) 1386-1387تان لرستان مراکز مشاوره ازدواج  اس
 
 مقاالت چاپ شده در  مجالت معتبر   -3
 

 مقاالت  چاپ شده خارج از کشور
 

1-Malekshahi F, Dadkhah A,Harizuka S. The affect of Dohsa-Hou a Japanese 
Psycho rehabilitive  Program  on Aged Depression patients .The journal of 
Clinical Psychology and Human  Development.vol.7,2001 

 
  2- The Determination of Predictive Construct of Physical Behavior Change on 
Osteoporosis Prevention Women Aged 30-50: A Trans-theoretical Method Study. 

Global Journal of Health Science; Vol. 8, No. 3; 2016 .ISSN 1916-9736 E-ISSN 
1916-9744. Published by Canadian Center of Science and Education 
 
3-Malekshahi F, Hidarnia A, Niknami Sh, Aminshokravi F, Fallahi Sh, Pournia 
Y. Using Construct of the trans-theoretical model to physical activity behavior in 
osteoporosis prevention: a theory-based study. Indian J Fundam Appl Life Sci. 
2015;5(S2):1169-1179.  
 
4-Farideh Malekshahi, Jafar Rezaian, Shirzad Fallahi, Mohammad Almasian. 

Nurses’ Viewpoints on Implementation of Continuing Education Programs at 

Hospitals. J MEDICINE 2019; 20: 80-86 

 
5-Farideh Malekshahi, Shirzad Fallahi, Mehdi Mohseni, Mohammad Almasian. 
Comparison of two topical medications, on pain relief due to fistula cannulation 
in hemodialysis patients. Marmara Pharmaceutical Journal.2017;21(4):1002-
1009. 
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6- F Malekshahi, F Aryamanesh, S Fallahi. The effects of massage therapy on sleep 
quality of patients with end-stage renal disease undergoing hemodialysis 
J Sleep and Hypnosis .2018; 20, 91-95. 
 
7-Farideh Malekshahi,1 Jafar Rezaian,2 Shirzad Fallahi,3 Mohammad Almasian. 

Nurses’ Viewpoints on Implementation of Continuing Education Programs at 

Hospitals. J MEDICINE 2019; 20: 80-86. 
 
8-Parastoo Baharvand, Farideh Malekshahi. Relationship between anger and drug 
addiction potential as factors affecting the health of medical students. J Edu 
Health Promot 

2019,  8:157 
 

 مقاالت چاپ شده داخل کشور :
 
اسرار  ، اصغر دادخواه فریده ملکشاهی ، بررسی تاثیر روش توانبخشی روانی ژاپنی بر کاهش افسردگی سالمندان-1

 2سال هشتم ،شماره ،مجله داشکده علوم پزشکی سبزوار (علمی ،پژوهشی
 1380تابستان 

فریده ،  ه کننده به بیمارستان شهید مدنی خرم آبادبررسی مشکالت روانی و رفتاري بیماران تاالسمی مراجع -2
 شماره– 1380پاییز و زمستان -سال سوم،  فصلنامه علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی ، طاهره طوالبی ملکشاهی

12-11 
سرین گله دار فصلنامه  فریده ملکشاهی بررسی مشکالت رابطین مراکز بهداشتی و درمانی شهري استان لرستان -3

 1380زمستان  11شماره  -و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته سال سومعلمی 
 فریده آباد خرم تاالسمی مرکز به کننده مراجعه تاالسمی کودکان والدین اجتماعی –بررسی مشکالت روانی  -4

 کده پرستاري و مامایی اراك (صابرین)دانش فرهنگی –نشریه علمی ملکشاهی 
 فرهنگی –اي ارتباطی بر رضایت شغلی پرستاران شهداي عشایر فریده ملکشاهی نشریه علمی بررسی تاثیر الگوه -5

 13 و 12 شماره 82 زمستان و پاییز-چهلرم سال) صابرین( اراك مامایی و پرستاري دانشکده
یادگیري فریده ملکشاهی نشریه مرکز توسعه آموزش پزشکی معاونت  -نقش وسائل آموزشی در فرایند آموزش -6

 اول شماره –سال اول ) آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (افق
بررسی عوامل موثر بر بهره وري نیروي انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان فریده ملکشاهی نشریه مرکز توسعه  -7

 2 شماره –آموزش پزشکی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (افق) سال اول 
فریده  1383بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانهاي خرم آباد در مورد بهداشت دوران منارك  -8

 8بهار/27/مسلسل  1ملکشاهی فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته دوره هشتم/شماره
سط تیم  سیارتوانبخشی خرم آباد فریده بررسی رعایت استانداردهاي مراقبت در منزل معلولین ضایعه نخاعی تو -9

 ملکشاهی مجله علمی پژوهشی افالك
 84دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد سال اول،شماره اول،زمستان 
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بررسی میزان خشونت جسمی و روانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی خرم آباد فریده ملکشاهی  - 10
 مجله علمی پژوهشی افالك

 1385دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد سال دوم،شماره دوم و سوم،بهار و تابستان 
بررسی تاثیر اموزش بهداشت پیشگیري از رفتارهاي پرخطر برافزایش آگاهی،نگرش،عملکرد مربیان بهداشت  -11

دوره  یافته فریده ملکشاهی فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1384مدارس خرم آباد  
 1386، تابستان  32مسلسل /2نهم/شماره 

بررسی میزان خشونت جسمی روانی زنان همسر دار و ارتباط آن با برخی مشخصه هاي فردي ،اجتماعی،روانی  -12
سال دوم ،شماره دوم و  زوجین فریده ملکشاهی فصلنامه علمی پژوهشی اصول بیماریهاي روانی .چاپ ویژه اینترنتی

 1385وتابستان سوم ،بهار 
بررسی عوامل موثر بر بهره وري نیروي انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان فریده ملکشاهی مجله علمی  -13

 1385سال دوم شماره چهارم و پنجم .پاییز و زمستان  پژوهشی افالك
 1385چهارم و پنجم ، پاویز و زمستان  شماره –دومدانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد سال 

فصلنامه علمی و پژوهشی  فریده ملکشاهیبررسی شیوع مشکالت رفتاري کودکان پیش دبستانی خرم آباد  -14
 87پائیز ،  37مسلسل/3هم/شماره ددانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته دوره 

ه فریده ملکشاهی فصلنام بررسی میزان پرخاشگري و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی -15
 1389تخصصی ناجاي لرستان شماره اول  علمی و پژوهشی

بررسی دیدگاه هاي اساتید هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد بعضی شاخص هاي آموزشی   -16
دوره  (پژوهش در آموزش ) فریده ملکشاهی فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته 1387

 89تابستان /44مسلسل /2دوازدهم /شماره
17F Malekshahi, M Mardani .Abilities and limitations of crisis management in 
Shohadaye Ashayer and Social Security hospitals of Khorramabad in 2007. IRANIAN 
JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) 1 (1), 29-34 

بررسی میزان رضایت مندي شغلی  اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دوره  -18
 89بهار /43مسلسل /1دوازدهم/شماره

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد اولویتهاي ارزشیابی اساتید. مجله پژوهش -19
 1389 زمستان 19پرستاري .دوره پنجم شماره 

 5شماره  15. مجله یافته دوره 1390شیوع کودك آزاري در دانش آموزان مقطع راهنمایی خرم آباد در سال -20
)1392-12( 

 1389بررسی نحوه اجراي برنامه آموزش مداوم از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهاي استان لرستان -21
 1389 بهار و تابستان /19و  18.افالك. سال ششم /شماره 

 کی: آبادخرم سال 50-30 زنان دری) کیزیف تیفعال( استخوانی پوک ازي ریشگیپ رفتار در ينظر فرا مدل کاربرد -22
 ياهینظر فرا مدل بری مبتن مطالعه

، زمستان 19رابطه راهبرد هاي یادگیري و خود کارآمدي تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان .....یافته، دوره -23
96 
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سی مشکالت روانی اجتماعی والدین داراي کودك عقب مانده ذهنی تحت پوشش بهزیستی خرم برر-24
  89آباد 
بررسی تاثیر دو داروي موضعی پیروکسیکام و امال بر شدت درد ناشی از کانوالسیون فیستول در بیماران  --25

 مجله یافته 1391ناس ارشد پرستاري ویژه  سال همودیالیزي  . کارش
راهنماي پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاري ویژه : بررسی تاثیر ماساژ پا بر کیفیت خواب استاد  -26

 مجله یافته1392بیماران همودیالیزي خرم آباد.  
27- Predictors of osteoporosis prevention behavior calcium intake in women 
aged 30-50 in Khorramabad: A study based on the Trans-theoretical 
Model.2014. J (HEHP); 2014,vol2(4) 

 
 
 

 
 

                                                 Professional developmentتوسعه حرفه اي 
                                                                              

 لی  و همایشهاي  سراسري داخل کشورمقاالت ارائه شده در کنگره هاي بین المل
 
بررسی تاثیر روش توانبخشی دوسا بر افسردگی سالمندان  تهران اولین کنگره ،   فریده ملکشاهی  اصغر دادخواه-1

 تهران سخنرانی 1378بین المللی سالمندي در ایران وزارت امور خارجه مهر
روانی ژاپنی بر کاهش افسردگی سالمندان کنگره  فریده ملکشاهی اصغر دادخواه بررسی تاثیر روش توانبخشی-2

 تهران سخنرانی 1378سراسري پرستاري توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران بهمن 
اهره طوالبی بررسی میزان افسردگی و مشکالت رفتاري بیماران تاالسمی مراجعه کننده به مرکز طملکشاهی  3

 1380خرداد  23و  22بهداشت و سالمت خون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهتاالسمی خرم آباد همایش سراسري 
 کرمانشاه سخنرانی

فریده ملکشاهی بررسی عوامل موثر بر بهره وري نیروي انسانی از دیدگاه پرستاران بیمارستانهاي  آموزشی سمینار  -4
 همدان پوستر1379آذر  3و  2سراسري کیفیت خدمات آموزش پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان

بري رضایی بررسی مشکالت معلوالن ضایعه نخاعی خرم آباد همایش سراسري حوادث.دانشگاه کفریده ملکشاهی  -5
 سخنران 1379مهر ماه  28و  27علوم پزشکی لرستان

د  فریده فریده ملکشاهی فریبا امینی بررسی حوادث شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهاي آموزشی خرم آبا -6
 خرم آباد سخنران 1379مهر ماه  28و  27همایش سراسري حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 تازه سراسري همایش سالمندان افسردگی میزان بر هو–اصغر دادخواه بررسی تاثیر روش دوسا  فریده ملکشاهی  -7
 تبریز  1379 ماه آبان 19 و 18تبریز زشکیپ علوم دانشگاه. نوتوانی تا پیشگیري از خلقی اختالالت در پرستاري هاي

 سخنران



بررسی رعایت استانداردهاي مراقبت در منزل معلولین ضایعه نخاعی توسط تیم   فریده ملکشاهی کبري رضایی -8
  1379آبان ماه  10و  9سیارتوانبخشی خرم آباد همایش سراسري مراقبت در منزل دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 قزوین سخنرانی
فریده ملکشاهی بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وري پرستاران در جهت تضمین ارتقاء کیفیت مراقبتهاي  -9

 8و  6پرستاري در بیمارستانهاي آموزشی خرم آباد همایش سراسري جامع پرستاري و مامایی.دانشگاه علوم پزشکی 
 سخنرانی کرمانشاه کرمانشاه 1380اسفند ماه 

اندن دعا بر اضطراب قبل از امتحان در دانشجویان رشته هاي پرستاري و مامایی دومین بررسی تاثیر خو - 10
  خرم آباد پوستر 1381خرداد  1همایش کشوري دانشجو و بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

م پزشکی بررسی تاثیر جنبه هاي مختلف رفتار رهبري در کالس بر یادگیري از دیدگاه اساتید دانشگاه علو -11
 خرم آباد پوستر1381خرداد 1لرستان دومین همایش کشوري دانشجو و بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

بررسی آگاهی و نگرش پرستاران نسبت به حقوق خود و بیمار همایش سراسري نقش جایگاه پرستار و ماما  -12
 سترکرمان پو 1381آذر ماه  22الی  20دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بررسی تاثیر برنامه مشاوره در منزل بر کیفیت فعالیت خانواده هاي داراي فرزند  معلول جسمی خرم آباد اولین  -13
تبریز   1381آذر ماه  28و  27همایش سراسري پرستار و ارتقاء سالمت کودکان. دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 سخنرانی
ار  تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی کنگره سراسري زن و بررسی میزان سوء رفتار نسبت به زنان همسرد -14

 ارومیه سخنرانی 1381خرداد  30و  29سالمت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
فریده ملکشاهی    اصغر دادخواه بررسی تکنیکهاي توانبخشی روانی بر کاهش افسردگی سالمندان  دومین  -15

 تهران سخنرانی 1381اردیبهشت 25و 24وم بهزیستی و توانبخشیکنگره روانشناسی بالینی دانشگاه عل
بررسی میزان همسر آزاري و عوامل موثر بر آن در زنان همسر دار تحت پوشش مراکز بهداشتی خرم آباد سمینار  -16

  24و  23کشوري اورژانسهاي داخلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 خرم آباد سخنرانی 1382اردیبهشت 

فریده ملکشاهی بررسی خصوصیات فردي موارد مشکوك به تب هموراژیک کریمه کنگو در  والابیطاهره ط -17
 خرم آباد 1382اردیبهشت 24، 23استان لرستان سمینار کشوري اورژانسهاي داخلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

پرستاران بیست و هفتمین بررسی رعایت استانداردهاي مراقبتهاي قبل و بعد از عمل در بیماران بستري توسط  -18
 پوستر 1382اردیبهشت  تهران  24الی  20کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران 27کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران

بررسی تاثیر برنامه بازدید از منزل بر کاهش سوء رفتار سالمندان با خانواده هاي تحت پوشش مراکز بهداشتی  -19
 1382اردیبهشت  زنجان 25و  24ري ارتقاء سالمتی دانشگاه علوم پزشکی زنجاندرمانی خرم آباد همابش سراس

 پوستر
نسرین گله دار فریده ملکشاهی رفع مشکالت اقشار غیر دولتی عامل افزایش جلب مشارکت جامعه و ارتقاء  -20

 پوستر فهاناص 1382مهر  24و  23سالمت  همایش کشوري سالمت و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی رعایت استاندارد مراقبتهاي قبل و بعد از عمل در بیماران بستري ارائه شده توسط پرسنل پرستاري  -21

 کرمانشاه پوستر 1382آذر  24و  23همایش سراسري مراقبتهاي پرستاري در جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



ترس و آنالوگهاي جدید انسولین و مراقبتهاي پرستاري اولین فریده ملکشاهی طاهره طوالبی انسولینهاي در دس -22
 1380مهر  17الی  14همایش پرستاري و مامایی غدد درون ریز اولین همایش پرستاري و مامایی غدد درون ریز

 پوستر تهران
اولین  Intensiveرژیمهاي مختلف انسولین درمانی با تاکید بر انسولین درمانی  یده ملکشاهیف طاهره طوالبی -23

 1380مهر  17الی 14همایش پرستاري و مامایی غدد درون ریز اولین همایش پرستاري و مامایی غدد درون ریز
 پوستر تهران

بررسی تاثیر الگوهاي موثر ارتباطی بر رضایت شغلی پرستاران بیمارستان شهداي عشایر همایش سراسري  -24
 اراك سخنرانی 1382اسفند  6و  5پزشکی اراك ارتباط در خدمات پرستاري و مامایی دانشگاه علوم

زنان و کودکان استانداري  علیه خشونت از پیشگیري همایش زنان در روانی –بررسی میزان خشونتهاي جسمی  -25
 سنندج سخنرانی 1380مرداد  11کردستان

لین همایش بین المللی بررسی تاثیر دعا بر کاهش اضطراب قبل از امتحان در دانشجویان پرستاریی و مامایی او -26
 تهران   30الی  27نقش دین در بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران

 فروردین تهران سخنرانی
نشگاه علوم ه   داتوسعه ، مشارکت اجتماعی و مشکالت رابطبین بهداشتیسمینار سراسري بهداشت و توسع -27

 سخنرانیخرم آباد  1380اسفند  8و  7پزشکی لرستان دانشکده بهداشت
بررسی مقایسه اي آگاهیهاي بهداشتی دانش آموزان دبیرستانی در مورد بیماریهاي تنفسی و پیشگیري از آنها  -28

 خرم آباد سخنرانی 1380آبان  16و  15همایش سراسري بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی لرستان
ان تحت دیالیز خرم آباد کنگره سراسري نارسایی بررسی عوامل تنش زا و شیوه هاي مقابله اي به تنش در بیمار -29

 زاهدان پوستر 1380اسفند  3الی  1کلیه و مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بررسی مراقبتهاي استاندارد تیم سیار توانبخشی در بازدید از منزل معلولین ضایعه نخاعی نخستین کنگره  -30

 بهمن ماه 9و  8بهزیستی و توانبخشی ضایعات نخاعی ایران دانشگاه علوم
 تهران پوستر 1380

بررسی اپیدمیولوژیک سل ریوي و غیر ریوي در مبتالیان به سل مراجعه کننده به مرکز سل دهمین کنگره  -31
 1380دي ماه  تهران 19الی  15بیماریهاي عفونی و گرمسیري انجمن متخصصین بیماریهاي عفونی و گرمسیري

 پوستر
مشکالت روانی رفتاري کودکان تاالسمی مراجعه کننده به مرکز تاالسمی خرم آباد پانزدهمین همایش بررسی  -32

 تهران سخنرانی 1382مهر الی یکم آبان 25بین المللی بیماریهاي کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
ودکان در مراجعین به مراکز فریده ملکشاهی بررسی میزان آگاهی مادران در مورد نارسایی رشد ک طاهره طوالبی -33

خرم آباد  1380آبان  16و  15همایش سراسري بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی لرستاند بهداشتی خرم آبا
 سخنرانی

بررسی رعایت استاندارد وضعیت بهداشت محیط اغذیه فروشیهاي شهرستان خرم آباد هفتمین همایش ملی  -34
 پوستر 1383شهریور  26الی  24هرکردبهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ش

در بیماران تاالسمی و هموفیلی مراجعه  Cو  Bفریده ملکشاهی بررسی میزان شیوع هپاتیت  طاهره طوالبی -35
کننده به مرکز تاالسمی خرم آباد دومین کنگره بیماریهاي گوارش و کبد ایران مرکز تحقیقات گوارش بیمارستان 

 تهران سخنرانی 1380 آبا ن  10الی  5دکتر شریعتی



بررسی تاثیر آموزش و مشاوره در بازدید از منزل بر کاهش سوءرفتار سالمندان با خانواده همایش مشاوره   -36
 رشت پوستر 1383اسفند  23و 22وجامعه سالم  با رویکرد پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی  گیالن

ه به مرکز تاالسمی خرم آباد شانزدهم همایش بین المللی بررسی مشکالت کودکان تاالسمی مراجعه کنند -37
 تهران سخنرانی 1383مهر  21الی  17بیماریهاي کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی عوامل تنش زا وروشهاي مقابله اي در بیماران دیالیزي همایش سراسري بیماریهاي مزمن دانشگاه علوم  -38
 خرم آباد سخنرانی 1383اسفند  13و  12پزشکی لرستان

بررسی وضعیت بهداشت محیط اغذیه فروشیهاي شهر خرم آباد همایش  بهداشت و ایمنی غذا دانشگاه علوم  -39
 تهران پوستر 1383دي  3الی  1پزشکی یزد

اصغر دادخواه بررسی تاثیرتکنیک  توانبخشی روانی دوسا  برمیزان افسردگی سالمندان ساکن  فریده ملکشاهی -40
دي ماه  23و  22ریزك تهران همایش سراسري سالمندي و پزشکی سالمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندر که

 سخنرانی 1385اصفهان 
بررسی تاثیر اعتیاد پدر بر عملکرد و فعالیت خاتواده و ارائه راهکارهاي عملی سومین همایش سراسري اعتیاد  -41

 سخنرانییزد  1383بهمن  9الی  7دانشگاه علوم پزشکی یزد
بررسی آگاهی و نگرس پرستاران در مورد تریاژ مصدومین پذیرش شده به بیمارستان شهداي خرم آباد ششمین  -42

 تهران سخنرانی 1383اسفند  5و  4کنگره سراسري گروه پرستاري و مامایی در فوریتها سازمان تامین اجتماعی
پیشگیري از اشتباهات دارویی در کودکان بستري در دارو درمانی در کودکان و ارائه راهکاهاي عملی براي  -43

اردیبهشت  29و28بیمارستان اولین همایش سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 خرم آباد پوستر 1384

ش شهین رئوفی تاثیر خطاهاي پزشکی بر زندگی سالمندان و راهکارهاي کاهش آن اولین همای  فریده ملکشاهی -44
 خرم آباد پوستر 1384اردیبهشت  29و28سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

بررسی نیازهاي آموزشی مادران کودکان زیر یکسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در مورد تغذیه  -45
و  15دانشگاه علوم پزشکی  سالمت کودکانتکمیلی و ارائه راهکارهاي مناسب در خرم آباد همایش سراسري ارتقاء 

 قزوین قزوین پوستر 1384آبان  16
بررسی میزان آگاهی زنان شاغل از حقوق خوددر محل کار و خانواده  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی خرم آباد  -46

 انیتهران سخنر 1384آذر  3و  2همایش کشوري جایگاه زن در نظام سالمت سازمان بسیج جامعه پزشکی
بررسی مشکالت زنان رابط (داوطلبین) مراکز بهداشتی و درمانی شهري استان لرستان همایش کشوري جایگاه  -47

 تهران پوستر 1384آذر  3و  2زن در نظام سالمت سازمان بسیج جامعه پزشکی
بیمارستان آموزشی  بررسی موانع موثر در ارائه مراقبتهاي استاندارد از مصدومین (تریاژ) از دیدگاه پرستاران -48

 تهران سخنرلنی 1384دي ماه  1الی  29شهداي خرم آباد همایش سراسري طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی رعایت استانداردها و کیفیت مراقبتهاي پرستاري از بیماران ضربه مغزي در بدو ورود به اورژانس  -49

 1384دي ماه  1الی  29ورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایرانبیمارستان شهداي خرم آباد همایش سراسري طب ا
 تهران سخنرانی

بررسی برنامه بازدید از منزل بر کاهش سوء رفتار سالمندان جشنواره آسیایی بهداشت خانواده دانشگاه علوم  -50
 تهران پوستر1384دي ماه  4و 3پزشکی ایران



تاران و پزشکان از دیدگاه بیماران بیمارستان شهداي بررسی میزان رعایت حقوق بیماران بستري توسط پرس -51
کنگره کشوري اخالق پزشکی کاربردي سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خراسان  1384عشایر خرم آباد 

 مشهد پوستر 1385اردیبهشت  14و 13رضوي
سراسري تکنولوژي نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان  نسبت به ازدواج اینترنتی اولین همایش  -52

 اصفهان پوستر 1385فارتباطات و بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اول و دوم تیوماه 
بررسی انتخاب میان وعذه هاي غذایی توسط کودکان و نوجوانان و عوامل موثر بر آن نهمین کنگره تغذیه ایران  -53

 وسترتبریز پ 1385شهریور  16تا  13دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نهمین  1383رعایت استاندارد بهداشت و وضعیت مصرف شیر توزیعی در مدارس ابتدایی شهرستان خرم آباد  -54

 تبریز پوستر 1385شهریور  16تا  13کنگره تغذیه ایران دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ایش بین در کودکان تاالسمی و هموفیلی خرم آباد هیجدهمین هم HBV &HCV بررسی شیوع هپاتیت  -55

 تهران سخنرانی 1385آبان  10الی  5المللی بیماریهاي کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی نقش پرستار و رعایت کیفیت از بیماران ضربه مغزي پذیرش شده به اورژانس بیمارستان شهدا خزم آباد  -56

 21غیر مترقبه بسیج جامعه پزشکیسومین کنگره بین المللی بهداشت ،درمان و مذیریت بحران در حوادث  1384
 تهران پوستر 1385آذر ماه  23الی 
بررسی موانع موثر و عوامل تسهیل کننده  در ارائه مراقبتهاي استاندارد از مصدومین (تریاژ) از دیدگاه پرستاران  -57

ر حوادث بسیج بیمارستان آموزشی شهداي خرم آباد سومین کنگره بین المللی بهداشت ،درمان و مذیریت بحران د
 تهران پوستر 1385آذر ماه  23الی  21جامعه پزشکی غیر مترقبه

بررسی رعایت استانداردها و کیفیت مراقبتهاي پرستاري از بیماران ضربه مغزي در بدو ورود به اورژانس  -58
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 : شرکت در سمینارها و کنگره ها
 رم آباد شرکت کنندهخ 1379اردیبهشت  9الی  7نخستین سمپوزیوم الپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی لرستان -1
 سخنران 1379اسفند  4و  3همایش استانی مدیریت در پرستاري دانشگاه علوم پزشکی لرستان-2
 1382بهمن ماه  30همایش گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی لرستان و -3
 1383شهریور 26الی  24محیط 29هفتمین همایش ملی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد-4
 1383دي ماه  3الی  1اشت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی یزدهمایش بهد-5
 1383اسفند  5و  4کنگره سراسري گروه تخصصی پرستاري و مامایی معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی-6
 3دومین کنگره بین المللی بهداشت ،درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه سازمان بسیج جامعه پزشکی-7

 تهران 1383آذر ماه  5الی 
اولین همایش سراسري چالشها و چشم اندازهاي نوین پرستاري در بحران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -8

 1384دي ماه  14و  13،دفتر امر پرستاري وزارت بهداشت و درمان
 تهران 1384آذر  3و  12همایش کشوري جایگاه زن در نظام سالمت سازمان بسیج جامعه پزشکی-9

الی  21سومین کنگره بین المللی بهداشت ،درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه بسیج جامعه پزشکی-10
 تهران 1385آذر ماه  23
 تهران 1383اسفند  5و  4ششمین کنگره سراسري گروه پرستاري و مامایی در فوریتها سازمان تامین اجتماعی-11
 30الی  28المللی صدا و سیما خالق پزشکی مرکز همایشهاي بینهمایش اخالق پزشکی کنگره بین المللی ا-12

 تهران 1387فروردین 
 1386مهر ماه سنندج  24-26هجدهمین کنگره سراسري سل دانشگاه علوم پزشکی کردستان-13
دانشگاه علوم بهزیستی و نوانبخشی تهران  8ذهنی و ارتباطی کودکان با مشکالت  سراسري ششمین همایش-14
 1387ردیبهشت ماه سالا  24و 23
 1388دي ماه  14اولین همایش مراکز توسعه و آموزش پزشکی کشور وزارت بهداشت و درمان-15
 1384شرکت در کنگره اولین کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی -16
 1387شرکت در کنگره دومین کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی -17
 1389نگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی شرکت در کنگره سومین  ک-18
 1391شرکت در کنگره چهارمین کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی -19
 1394شرکت در پنجکین کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی خرم آباد -20
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